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• Inrichting kantoorgebouw BVB Sint-Denijs-Westrem
• Ontwerpteam: Set-Office Architects, Filip Cleynen en Nele Mortelmans
• Jaar van oplevering: 2016

Projectbeschrijving
Het gebouw, ontworpen door Govaert & Vanhoutte Architects, werd gekocht door Bank  
J. Van Breda & C°. Set-Office Architects, Filip Cleynen werd gevraagd om het bouwproces 
over te nemen nadat de ruwbouw beëindigd werd.
De klant wou een interieurontwerp dat zowel hedendaagse architectuur als de openheid 
van de verdiepingen beklemtoont. De buitenzijde bestaat uit een betonnen gevelbekleding 
met grote glaspartijen. De plafondhoge ramen geven het gebouw een open en lichte uit-
straling. Er is een ondergrondse parkeergarage en een auditorium. De helling zorgt voor 
de toegang tot de parkeergarage maar ook voor natuurlijk licht voor het auditorium. Het 
gelijkvloers is toegankelijk voor het publiek en bevat zeven spreekkamers, die ontworpen 
zijn als semi-transparante boxen, en een grote onthaal- en wachtruimte. De eerste verdie-
ping heeft een open lay-out met een landschapskantoor, een loungeruimte en een refter; 
allemaal georiënteerd naar het grote terras dat zich opent naar de tuin toe. De tweede ver-
dieping heeft een grote interne vergaderruimte en nog enkele informele kantoorfuncties.
De HVAC-installatie is up-to-date en zorgt voor een kostenefficiënt gebouw.

Speciale kenmerken
Beddeleem kantoorwanden uit aluminium en glas met stippenfolie, Bomarbre Marbralys 
betontegels, Desso tapijt, los meubilair Ontwerpatelier (Alki stoelen en loungemeubilair, 
Enea krukken, Robberechts bureautafels, Sato bureaustoel, Buzzy space akoestische tus-
senwand, kasten Robberechts, Sits zetel lounge). Verlichting Vibia, Dark, Delta Light, Verti-
go Bird. Vast meubilair Bram bvba. Tegels Mosa in sanitair en keuken. Stoffen van Kvadrat.

Openheid troef in kantoorgebouw

 Wenst u ook een project in te sturen voor een van de komende edities? Laat dit dan weten via tilly.baekelandt@fcomedia.be
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